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Publicado em Diário da República
Lei n.º 67/2021-Diário da República n.º 165/2021, Série I de 2021-08-25
Assembleia da República
Alteração à Lei-Quadro das Fundações.
Lei n.º 68/2021-Diário da República n.º 166/2021, Série I de 2021-08-26
Assembleia da República
Aprova os princípios gerais em matéria de dados abertos e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público, alterando a Lei n.º 26/2016, de 22
de agosto.
Portaria n.º 178/2021-Diário da República n.º 166/2021, Série I de 2021-08-26
Educação
Procede à alteração do Regulamento da medida REATIVAR DESPORTO do Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva,
aprovado em anexo à Portaria n.º 142-B/2021, de 8 de julho.

Informações Gerais
Desafio Semana Europeia da Mobilidade Amadora 2021
A Semana Europeia da Mobilidade da Amadora (SEMA), tem este ano especial enfoque na vertente saudável da Mobilidade Sustentável. Para o
efeito, toda a comunidade Eco-Escolas e jovens repórteres para o Ambiente são desafiados a pensar em propostas de mobilidade sustentável de
uma forma criativa: Missão Mobilidade Saudável – 1 semana, 7 ideias.
Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 10 de setembro.
Oficina criativa para famílias: O bugalho - Fabrico de tinta de escrever
Os serviços da Fundação Gulbenkian organizam, no dia 12 de setembro, esta oficina para crianças dos 6 aos 12 anos de idade, ensinando a criar
tinta para escrever a partir dos bugalhos, tal como foi feito durante cerca de 2500 anos.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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